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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Alkoholkonsumtion under graviditet är skadligt för fostret. De flesta kvinnor i 

Sverige dricker alkohol året innan de blir gravida. Under graviditet drar de flesta kvinnor ner på 

sin alkoholkonsumtion men svenska studier har visat att 6-30% fortsatte att dricka alkohol under 

graviditet. Syfte: Att undersöka gravida kvinnors alkoholanvändning före och under graviditet i 

relation till demografiska och socioekonomiska faktorer. Metod: 3390 kvinnor rekryterades 

mellan september 2012 och juli 2013 från mödravården i Mellansverige. Svensktalande kvinnor 

fick besvara ett frågeformulär och de icke-svensktalande kvinnorna besvarade frågeformuläret 

på arabiska eller engelska. Telefonintervju erbjöds på övriga språk. Data presenterades med 

deskriptiv analys och analyserades med Fishers exakta test. Resultat: Majoriteten av kvinnorna 

drack alkohol före graviditet och få kvinnor drack alkohol under graviditet. Merparten av de 

gravida kvinnorna hade inte något berusningsdrickande. Det fanns skillnad i alkoholkonsumtion 

före graviditet bland kvinnorna med avseende på ålder, födelseland, svenska läs- och 

skrivkunskaper, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst och paritet. Under graviditet fanns det 

skillnader i alkoholkonsumtion bland kvinnorna med avseende på ålder och födelseland. 

Konklusion: Denna studie visar att färre kvinnor dricker alkohol under graviditet än vad som 

tidigare rapporterats. Att det finns skillnad i alkoholkonsumtion bland kvinnor före och under 

graviditet är information som kan göra det lättare för barnmorskan att identifiera och hjälpa 

kvinnor att uppnå en alkoholfri graviditet i strävan mot en god sexuell och reproduktiv hälsa.  

 

Nyckelord: alkohol, demografiska faktorer, graviditet, riskfaktorer, socioekonomiska faktorer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
Background: Alcohol consumption during pregnancy is harmful to the foetus. Most women in 

Sweden drink alcohol the year before pregnancy. During pregnancy most women reduce their 

alcohol consumption, but Swedish studies have shown that 6-30 % continued to drink alcohol 

during pregnancy. Aim: To examine pregnant women's alcohol use before and during 

pregnancy in relation to demographic and socioeconomic factors. Method: 3390 women were 

recruited between September 2012 and July 2013 from the maternity clinic in mid-Sweden. 

Swedish-speaking women were asked to fill out a questionnaire and the non-Swedish speaking 

women filled out the questionnaire in Arabic or English. Telephone interview was offered in 

other languages. Data were presented with descriptive analysis and analysed by Fisher's exact 

test. Results: The majority of women used alcohol before pregnancy and few women used 

alcohol during pregnancy. Most of the pregnant women had no binge drinking. There was a 

difference in alcohol consumption before pregnancy among women with respect to age, country 

of birth, Swedish reading and writing skills, education level, employment, income and parity. 

During pregnancy, there were differences in alcohol consumption among women with respect to 

age and country of birth. Conclusion: This study shows that fewer women used alcohol during 

pregnancy than previously reported. The result shows that there was a difference in alcohol 

consumption by women before and during pregnancy is information that can make it easier for 

the midwife to identify and help women achieve an alcohol-free pregnancy in the pursuit of 

good sexual and reproductive health. 

 

Keywords: alcohol, demographic factors, pregnancy, risk factors, socioeconomic factors 
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INLEDNING 

 
Under graviditet är den blivande modern ansvarig för två personers hälsa och får anpassa sina 

kost- och levnadsvanor för att barnet ska växa och må bra (Livsmedelsverket, 2008). 

Moderkakan, placentan, är via navelsträngen fostrets huvudsakliga förbindelse med modern. 

Placentan har flera funktioner, framför allt att fungera som transportorgan av bland annat 

näringsämnen, elektrolyter och respirationsgaser  Hagberg  Mar  l     estgren  200  . 

Transporten av olika ämnen sker via placentabarriären, den barriär som utgörs av olika cellager i 

kärlväggarna i blodkärlen i moderkakan och som skiljer moderns och fostrets blod åt. Ämnen 

som modern intar passerar som regel placentabarriären och når fostret. Passagen sker oftast via 

diffusion som bland annat regleras av ämnets fettlöslighet och molekylstorlek men även de olika 

koncentrationerna av ämnena på de olika sidorna av placentabarriären. Exempel på ämnen som 

passerar via diffusion är syrgas, koldioxid och vatten (Nationalencyklopedin, 2000). Alkohol är 

också ett ämne som passerar placenta utan svårighet (Idänpään-Heikkilä m.fl., 1972).   

 

Alkoholens skadliga effekt under graviditet 

Intag av alkohol under graviditet har misstänkts vara fosterskadande sedan lång tid tillbaka. 

Redan på 1800-talet publicerades beskrivningar av skador på barn vars mödrar missbrukat 

alkohol under graviditeten (Hagberg m.fl., 2008). Att dricka alkohol under graviditeten ökar 

risken för bland annat missfall, intrauterin fosterdöd, intrauterin tillväxthämning, låg 

födelsevikt, prematur förlossning och kognitiva förändringar (Göransson, Magnusson, 

Bergman, Rydberg, & Heilig, 2003; Lewis m.fl., 2012; Maier & West, 2001; Sarman, 2009). I 

de fall där kvinnan dricker stora mängder alkohol under graviditeten kan barnet drabbas av 

fetalt alkohol syndrom (FAS) som innebär att barnet får ett karakteristiskt ansiktsutseende, 

tillväxthämning och intellektuell omognad (Sokol, Delaney-Black, & Nordstrom, 2003). 

Alkoholen kan påverka barnets alla celler och organ och hjärnan är särskilt sårbar (Göransson 

& Magnusson, 2012). Berusningsdrickande för kvinnor, vilket innebär att dricka 4-5 

standardglas vid samma tillfälle, har visat sig vara särskilt skadligt för hjärnan under 

utveckling (Maier & West, 2001; Sarman, 2009).  

 

Riskbruk för kvinnor definieras som nio standardglas per vecka eller fyra standardglas per 

tillfälle   tatens folkhälsoinstitut  200  . Begreppet gäller dock inte under graviditet då en 

gräns för riskkonsumtion inte går att fastställa då man inte vet vilken mängd alkohol som 

skadar fostret (Bradley, Badrinath, Bush, Boyd-Wickizer, & Anawalt, 19    G ransson   

Magnusson  2012   tatens folkhälsoinstitut  200  . Däremot har man sett att risken för 
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fosterskador ökar om den gravida kvinnan dricker ett standardglas per dag eller sammanlagt 

sju standardglas per vecka under första trimestern   tatens folkhälsoinstitut  200  . Studier har 

visat att även små mängder alkohol har skadliga effekter på det växande fostret (Holmgren, 

2009; Lewis m.fl., 2012). Fostret i magen får samma promillehalt i blodet som mamman och 

på grund av barnets omogna lever tar det lång tid för barnet att bryta ner alkoholen. Alkoholen 

cirkulerar då barnet kissar ut en del alkohol i fostervattnet och sväljer det   tatens 

folkhälsoinstitut  200  . Hur känsligt fostret är för alkohol beror inte bara på mängden alkohol 

utan påverkas också av fostrets genetiska sårbarhet, mammans metabolism samt vid vilken 

tidpunkt under fosterutvecklingen som exponeringen sker (Göransson & Magnusson, 2012; 

Lewis m.fl., 2012). Någon säker gräns för alkoholintag under graviditet går därför inte att 

ange och i Sverige rekommenderas därför kvinnan att helt avstå från alkohol under hela sin 

graviditet (Falgreen Eriksen m.fl., 2012; Göransson & Magnusson, 2012) . 

 

Mödrahälsovårdens uppdrag 

Mödravård i Sverige är skattefinansierad och cirka 99% av de gravida går på regelbundna 

besök hos barnmorska under sin graviditet (Nilsen, Holmqvist, Hultgren, Bendtsen, & 

Cedergren, 2008). Mödravårdens övergripande mål i Sverige är en god sexuell och 

reproduktiv hälsa f r hela befolkningen. Uppdraget är att ”genom främjande och 

förebyggande insatser och identifiering av risker för ohälsa bidra till god sexuell och 

reproduktiv hälsa samt minimera risker och sjuklighet för kvinnor och barn under graviditet, 

f rlossning och spädbarnstid” (Andersson-Ellström, 2008, s 7). 

 

Inom mödrahälsovården har barnmorskan bland annat ett viktigt uppdrag att informera den 

gravida kvinnan om alkoholens skadliga effekter under graviditet. Barnmorskan har även som 

uppgift att under inskrivningstillfället ta reda på hur kvinnans nuvarande alkoholvanor ser ut 

samt hur de såg ut året innan hon blev gravid, då alkoholvanorna har en tendens att fortsätta 

under graviditeten (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Världshälsoorganisationen (WHO) 

rekommenderar screeninginstrumentet AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test) för att 

identifiera de kvinnor som har ett problematiskt alkoholintag eller befinner sig i riskzonen för att 

utveckla ett sådant, men även för att upptäcka vilka kvinnor som dricker oavsett mängd (Babor, 

Higgins-Biddle, Saunders, & Monteiro, 2001). AUDIT har visat sig vara ett specifikt och 

sensitivt screeningsformulär där kvinnan får fylla i tio frågor om alkoholvanor, se bilaga I 

  llen  Litten  Fertig     abor  1      tatens folkhälsoinstitut  200  . Höga AUDIT-poäng före 

graviditeten har visat sig öka risken för att dricka alkohol under graviditeten (Göransson m.fl., 

2003). Att tidigt identifiera de kvinnor som dricker alkohol kan göra det möjligt att arbeta med 
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beteendeförändringar för att uppnå en alkoholfri graviditet (Miller, Benefield, & Tonigan, 

1993). Om kvinnan dricker alkohol uppmanas hon att i första hand söka hjälp och stöd hos 

barnmorska. Om ytterligare stöd och hjälp behövs, till exempel vid höga AUDIT-poäng som kan 

tyda på en riskfylld alkoholkonsumtion året före graviditeten, hänvisar barnmorskan vidare till 

specialistmödravård (Göransson & Magnusson, 2012). Specialistmödravården kan erbjuda 

ytterligare resurser i form av extra stöd på barnmorskemottagning och kan etablera kontakt med 

andra instanser så som exempelvis familjecentral, beroendeenhet och socialtjänst. 

 

Kvinnor och alkoholkonsumtion 

Unga kvinnor i Sverige gör sin alkoholdebut runt cirka tretton års ålder och många föder sedan 

sitt första barn i trettioårsåldern. Då har kvinnorna varit alkoholkonsumenter i flera år och har 

redan etablerade alkoholvanor (Göransson & Magnusson, 2012). I studier där man har studerat 

alkoholkonsumtion hos kvinnor före graviditet har man sett att 84-89% av kvinnorna drack 

alkohol året innan de blev gravida (Comasco, Hallberg, Helander, Oreland, & Sundelin-

Wahlsten, 2012; Nilsen m.fl., 2008; Skagerström, Alehagen, Häggström-Nordin, Årestedt, & 

Nilsen, 2013). 

 

I Sverige har en av fyra kvinnor i den fertila åldern 16-29 år ett riskbruk av alkohol (Göransson 

& Magnusson, 2012). Enligt Statistiska centralbyrån (2007) var 11% av kvinnorna i åldern 20-

34 år högkonsumenter av alkohol, vilket motsvarar 14 centiliter 100% alkohol (två flaskor vin) 

eller mer per vecka för kvinnor. Före graviditet hade cirka 50% av kvinnorna vid något tillfälle 

året innan de blev gravida druckit 5-6 standardglas eller mer vid samma tillfälle. Före graviditet 

drack cirka 55% av kvinnorna 1-2 standardglas och cirka 35% av kvinnorna drack tre eller fler 

standardglas under en typisk dag då de drack alkohol (Comasco m.fl., 2012; Nilsen m.fl., 2008).  

 

Den allmänna uppfattningen bland forskare, läkare och barnmorskor är att de flesta kvinnor 

drar ner på sin alkoholkonsumtion under graviditeten (Sarman, 2009). Detta bekräftas i två 

studier som visar att 90% av kvinnorna minskade sitt alkoholintag under graviditeten och att 

gravida kvinnor drack sig mindre berusade än icke-gravida kvinnor (Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), 2012; Kesmodel, Kesmodel, Larsen, & Secher, 2003). Trots 

att många kvinnor drar ner på alkoholkonsumtionen eller slutar att dricka helt, visar tre studier 

att det var det 6 – 30% av de gravida kvinnorna som fortsatte att dricka alkohol under sin 

graviditet. Studierna utfördes i olika städer i Sverige och mödrarna hade kommit olika långt i 

sin graviditet (Comasco m.fl., 2012; Göransson m.fl., 2003; Nilsen m.fl., 2008). Studier visar 

att 0,4 – 4,8% av kvinnorna drack 5-6 standardglas eller fler vid samma tillfälle någon gång 
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under graviditeten (Comasco m.fl., 2012; Nilsen m.fl., 2008). Ett frekvent alkoholintag före 

graviditet predicerar fortsatt bruk av alkohol under graviditet, till skillnad mot att dricka 

mycket vid ett och samma tillfälle (Nilsen m.fl., 2008). 

 

Alkoholkonsumtion och demografiska och socioekonomiska faktorer 

Det har gjorts flera studier som undersökt relationen mellan demografiska och socioekonomiska 

faktorer och alkoholkonsumtion före och under graviditeten. Det finns skillnader i 

alkoholkonsumtion beroende på var i Sverige man bor, vilket skulle kunna bero på 

tillgängligheten då de kvinnor som är boende i Stockholmsregionen har högst riskabelt 

alkoholbeteende (Göransson & Magnusson, 2012). Att bo i en större stad, ha hög 

utbildningsnivå, ha hög inkomst och vara något äldre är associerat med att fortsätta dricka 

alkohol under graviditet (Alvik, Heyerdahl, Haldorsen, & Lindemann, 2006; Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), 2012; Chang m.fl., 2005; Ebrahim m.fl., 1998; Skagerström 

m.fl., 2013; Skagerström, Chang, & Nilsen, 2011). Det har även visats att omföderskor i större 

utsträckning fortsätter att dricka alkohol under graviditet än förstföderskor (Nilsen m.fl., 2008).  

 

Health Belief Model (HBM) 

Innan interventioner kan utformas för att hjälpa den gravida kvinnan att minska sin 

alkoholkonsumtion måste man veta mer om den bakomliggande orsaken till beteendet (Tiedje, 

Kingry, & Stommel, 1992). The Health Belief Model (HBM) är en psykosocial modell som 

kan användas för att förklara och förutsäga en människas beteende ur ett hälsoperspektiv. 

HBM har använts för att utforska en rad olika kort- och långsiktiga hälsobeteenden och 

riskbeteenden. Att en person väljer att göra en hälsorelaterad handling, till exempel att minska 

sin alkoholkonsumtion, påverkas av olika övertygelser och uppfattningar, se figur I. För det 

första påverkas patientens handling av hens uppfattning om sitt eget hälsotillstånd. Patientens 

egen bedömning av hälsotillståndets svårighetsgrad påverkar också beteendet, där bland annat 

ålder och kön har betydelse. Om patienten har en positiv syn på att ett negativt tillstånd kan 

undvikas genom att vidta den rekommenderade åtgärden påverkar det också beteendet. 

Patientens upplevda hinder att göra en beteendeförändring påverkar också handlingen (Glanz, 

Rimer, & Lewis, 2002). 
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Figur I HBM-modell (figur hämtad ur Glanz m.fl., 2002, s 52) 

 

Problemformulering 

I Sverige har 25% av kvinnorna i barnafödande ålder ett riskbruk av alkohol. Alkohol har i 

många studier visat sig vara skadligt för det växande fostret under graviditet. Före graviditet 

drack nästan 90% av kvinnorna alkohol året innan de blev gravida. Under graviditet drar de 

flesta kvinnor ner på sin alkoholkonsumtion men svenska studier har visat att 6-30% av de 

gravida kvinnorna fortsatte att dricka under graviditet. Studier har undersökt relationen mellan 

alkoholkonsumtion före och under graviditet och olika demografiska och socioekonomiska 

faktorer. Dessa har visat att vara något äldre, att bo i storstad, vara omföderska samt ha hög 

inkomst hade samband med alkoholkonsumtion före och under graviditet. Med tanke på hur 

många gravida kvinnor i Sverige som dricker alkohol under graviditet (6-30%), kan det tyckas 

vara få studier som har undersökt vilka kvinnor som fortsätter sin alkoholkonsumtion vilket 

leder till en kunskapsbrist inom området. Alkoholkonsumtion är mycket vanligt, lagligt och 

socialt accepterat före graviditet.  

 

Det är angeläget att veta mer om relationen mellan alkoholkonsumtion före och under graviditet 

och olika demografiska och socioekonomiska faktorer. Med mer kunskap i ämnet kan 

barnmorskor i mödravården lättare identifiera och hjälpa de kvinnor som har ökad risk att 

fortsätta dricka alkohol under graviditeten, samt de kvinnor som redan dricker alkohol under 

graviditeten och där fostret kan komma att skadas.  
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Syfte 

Att undersöka hur stor andel kvinnor i Sverige som drack alkohol före och under graviditet, 

alkoholmängder samt kvinnornas alkoholkonsumtion före och under graviditet i relation till 

demografiska och socioekonomiska faktorer. 

 

Frågeställningar  

1. Hur stor andel kvinnor drack alkohol före och under graviditet? 

2. Hur stor var kvinnornas alkoholkonsumtion före och under graviditet? 

3. Fanns det skillnader i alkoholkonsumtion med avseende på demografiska och 

socioekonomiska faktorer mellan de kvinnor som dricker alkohol före och under 

graviditet och de som inte dricker alkohol före och under graviditet? 
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METOD 

Design 
 

Detta examensarbete är en tvärsnittsstudie som baseras på en longitudinell studie som 

gjorts med kvantitativ ansats.  

 
Urval 
 

Samtliga mödravårdscentraler i åtta landsting i Mellansverige inbjöds att delta i 

rekryteringen av kvinnor till studien. Då författarna till studien som detta arbete baseras 

på ville säkra en hög täckning av deltagande av kvinnor med utländsk härkomst, inbjöds 

därför 19 mödravårdscentraler i områden med många invandrare i ytterligare ett 

landsting. 

 

Mellan september 2012 och juli 2013 rekryterades 153 mödravårdscentraler från de 

inbjudna landstingen. Totalt medverkade 71% av de inbjudna mödravårdscentralerna, 

både små och stora samt i storstäder och på mindre orter. I figur II redovisas antal 

tillfrågade kvinnor och bortfall. Det fanns inga exklusionskriterier för deltagandet. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur II. Flödesschema över deltagarna i studien 
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Totalt medverkade 3390 kvinnor i studien. Bortfallet var cirka 32% av de 4969 kvinnor 

som antog ett deltagande i studien. Åldrarna varierade mellan 15-47 år.  

 

Instrument 
 

Frågeformuläret som användes ingick i ett st rre europeiskt forskningsprojekt ”PrePreg: 

Preconception Health and Care in Europe”. Det svenska frågeformuläret hade namnet ”Hur 

många barn får jag när jag blir stor?” och var utformad av en svensk forskargrupp (Tydén, 

Berglund och Stern). I forskningsprojektet användes tre frågeformulär varav detta 

examensarbete utgår från det första frågeformuläret som bland annat handlade om hälsa före och 

under graviditet. Frågeformulären hade använts i en pilotstudie samt granskats av forskare och 

kliniker innan den stora studien utfördes. 

 

Totalt innehöll det första frågeformuläret 77 frågor som täckte följande områden: 

bakgrundsuppgifter, familjeplanering i samband med pågående graviditet, psykisk och fysisk 

hälsa, reproduktiv hälsa, livsstil före och under graviditet samt relation till eventuell partner. 

Elva frågor valdes ut vilka behandlade det aktuella ämnet för studien, se bilaga II. Dessa 

frågor, förutom frågan om ålder, hade flera fasta svarsalternativ utan möjlighet till fri 

skrivning. Exempelvis delades svarsalternativen om i vilket land de var födda in i fem fasta 

val; Sverige, Annat nordiskt land, Annat europeiskt land, Annat utomeuropeiskt land, Vet ej. 

 

Även ett telefonintervjuformulär användes som var baserat på frågeformuläret. Detta formulär 

besvarades av de kvinnor som ej talade svenska, engelska eller arabiska. Formuläret var en 

förkortad version av frågeformuläret och bestod av 29 frågor, däribland de demografiska och 

socioekonomiska frågorna samt frågor om graviditetsplanering och levnadsvanor (se bilaga III).  

 

Procedur 
 

De gravida kvinnorna som deltog i studien blev rekryterade i genomsnitt graviditetsvecka 11 

vid inskrivningsbesöket på mödravårdscentralen. Barnmorskorna på mottagningarna var 

ombedda att lämna muntlig och skriftlig information (se bilaga IV) om studien till alla kvinnor 

då de tillfrågades om deltagande i studien. Kvinnorna informerades om att deltagande i studien 

var frivilligt och att det inte skulle påverka deras vård. Samtliga kvinnor fick fylla i en 

samtyckesblankett. Barnmorskorna hade ett protokoll där de fyllde i anledning till om 

kvinnorna ej tillfrågades om deltagande. 

 

Till de svensktalande kvinnorna som ville delta i studien gav barnmorskan ett frågeformulär 

som kvinnorna kunde fylla i på mottagningen eller hemma samt ett kuvert med förbetalt porto. 



9 

 

Barnmorskan noterade telefonnummer/mailadress till de kvinnor som deltog i studien. De 

kvinnor som inte svarade inom två veckor erhöll en påminnelse via sms eller email. 

 

De kvinnor som inte talade svenska men som kunde besvara frågeformuläret på engelska eller 

arabiska fick en översatt version av frågeformuläret skickad till sig per post. De kvinnor som 

talade övriga språk erbjöds en telefonintervju. Auktoriserade tolkar utförde intervjuerna med 

en förkortad version av frågeformuläret som tidigare beskrivits. Frågeformulären och 

intervjuerna kodades med unika nummer enligt ett system som ger information om vilken ort 

och barnmorskemottagning de kom ifrån.  

 
 
Dataanalys 
 

Svaren från frågeformulären var inscannade i det statistiska datorprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) och därefter matades otydligheter in manuellt. 

Programmet användes för att presentera och analysera data. De två första frågeställningarna har 

analyserats med deskriptiv statistik för att ta reda på hur stor andel kvinnor som drack alkohol 

före och under graviditeten samt i vilka mängder. Tredje frågeställningen har analyserats med 

Fishers exakta test för att undersöka skillnader i alkoholvanor före och under graviditet i 

relation till olika demografiska och socioekonomiska variabler. Testet användes då det var få 

kvinnor i vissa grupper (Polit & Beck, 2006). Signifikansnivå valdes till p < 0.05.  

 

Kvinnans alkoholvanor före och under graviditet beskrevs genom att studera antal standardglas 

per vecka samt antal standardglas vid ett tillfälle. Berusningsdrickande för kvinnor innebär att 

dricka 4-5 standardglas vid samma tillfälle. I detta frågeformulär ställdes frågan om antal 

tillfällen då kvinnan drack fem eller fler standardglas vid samma tillfälle. Då det fanns flera 

svarsalternativ i frågeformuläret delades vissa svar in i två grupper för att kunna analyseras. 

Svarsalternativen om alkoholkonsumtion tre månader före graviditet delades in i Ja och Nej. 

Som Ja inkluderades svaren Ja, varje vecka och Ja, men inte varje vecka. Som Nej 

inkluderades svaren Nej, jag hade slutat dricka alkohol innan dess och Nej, jag har aldrig 

druckit alkohol. Svarsalternativen om alkoholkonsumtion för närvarande delades in i Ja och 

Nej. Som Ja inkluderades Ja, jag dricker varje vecka och Ja, men inte varje vecka. Som Nej 

inkluderades svaren Nej, jag slutade dricka alkohol efter att jag fick reda på att jag var gravid 

och Nej, jag slutade dricka alkohol när jag fick reda på att jag var gravid samt Nej, jag slutade 

dricka alkohol innan jag blev gravid och Nej, jag har aldrig druckit alkohol. 
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I detta arbete har följande demografiska och socioekonomiska faktorer studerats; sysselsättning, 

utbildning, inkomst, ålder, födelseland, svenska läs-och skrivkunskaper samt paritet. 

Svarsalternativen om ålder delades in i grupperna ≤29 år och >29 år då medelåldern var 29 år. 

Svarsalternativen om Födelseland delades in i grupperna Sverige och Utlandsfödd. Svenska läs-

och skrivkunskaper delades in i gruppen Bra, där svarsalternativen Mycket bra och Ganska bra 

slagits ihop, och i gruppen Dålig där Varken bra eller dålig samt Mycket dålig och Ganska 

dålig ingick. Svarsalternativen om Utbildningsnivå delades in i grupperna Universitet och 

högskola och Upp till gymnasium/Kvalificerad yrkesutbildning. I svarsalternativen för frågan 

om Sysselsättning var svarsalternativen indelade i både procent av heltid och form av 

sysselsättning varför de delades in i grupperna Arbetar 50% eller mer och Övriga. 

Svarsalternativen om Inkomst delades in i grupperna ≥50 000 SEK/månad och <50 0000 

SEK/månad. Denna indelning gjordes efter lämplighet då svarsalternativen var uppdelade i 11 

grupper. Svarsalternativen om Paritet delades in i grupperna Förstföderska och Omföderska.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Baslinjestudien har erhållit godkännande av Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala 

(2012/101, 2010/085). Deltagarna i forskningsstudien fick skriftlig och muntlig information 

om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avsluta sitt deltagande i 

studien. Att uppge sitt personnummer i ett frågeformulär kan upplevas som intimt. 

Frågeformulären avidentifierades och förvarades inlåsta, personuppgifter sparades via en 

kodnyckel och hanterades enligt personuppgiftslagen (1998:204) vilken har som syfte att 

skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. 

Analyserna i detta arbete har presenterats på gruppnivå och det är inte möjligt att identifiera 

individuella deltagare. Till detta examensarbete har vi ej haft tillgång till deltagarnas 

personuppgifter. 
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RESULTAT 
 

I tabellen nedan presenteras kvinnornas demografiska och socioekonomiska bakgrund. 

 

Tabell I Kvinnornas demografiska och socioekonomiska bakgrund 

Demografiska och socioekonomiska 

faktorer 
  

Svar* 

N= 3390 

n Valid procent 

Ålder Medelålder ± SD 29.5 ± 5.1 - 

Födelseland 
Född i Sverige 2922 86.8 

Utlandsfödd 446 13.2 

Svenska läs-och skrivkunskaper 
Bra 3256 98.6 

Varken bra eller dålig/dålig 46 1.4 

Utbildningsnivå 
Universitet och högskola 1570 47.1 

Upp till gymnasium/KY-utbildning** 1761 52.9 

Sysselsättning 
Arbetar 50% eller mer 2425 71.5 

Övriga 965 28.5 

Inkomst*** 
≥ 50 000  EK/månad 1072 32.9 

< 50 0000 SEK/månad 2183 67.1 

Paritet 
Förstföderska 1545 45.6 

Omföderska 1845 54.4 

* = Internt bortfall (0,5 - 4,5%) är inte presenterat i tabellen. 

** =KY-utbildning = kvalificerad yrkesutbildning. 

*** = Månadsinkomst före skatt i hushållet. 

 

Andel kvinnor som dricker alkohol före och under graviditet 

Resultatet i studien visar att majoriteten (75,4%) av kvinnorna drack alkohol före graviditet  

samt att en minoritet (0,4%) av kvinnorna drack alkohol under graviditet, se figur III. 
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Figur III Andel kvinnor som drack alkohol 3 månader före graviditet och under graviditet  

 

Alkoholkonsumtion före och under graviditet 

Av de kvinnor som drack alkohol före graviditet drack 43,7% aldrig mer än fem standardglas 

vid samma tillfälle och 3,7% av kvinnorna hade ett berusningsdrickande vid minst åtta 

tillfällen, se figur IV. De kvinnor som drack två eller färre standardglas per vecka före 

graviditet var i majoritet (84,9%) och 1,9% av kvinnorna drack 6-8 glas eller fler per vecka, 

se figur V. 

 

Under graviditet drack 80,6% av kvinnorna aldrig mer än fem standardglas vid samma 

tillfälle och 0,1% av kvinnorna drack mer än fem standardglas vid minst åtta tillfällen, se 

figur IV. I dessa siffror inkluderas alla kvinnor, oavsett om de drack alkohol eller inte. Ingen 

av kvinnorna som drack alkohol under graviditet uppgav att de drack 6-8 standardglas per 

vecka och 99,8% av kvinnorna drack färre än 1-2 standardglas per vecka, se figur V. 
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Figur IV Antal tillfällen av berusningsdrickande 6 månader före graviditet och under 

graviditet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur V Standardglas/vecka i genomsnitt hos kvinnor som drack alkohol 3 månader före 

graviditet och under graviditet. 
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Alkoholkonsumtion före och under graviditet med avseende på demografiska och 

socioekonomiska faktorer 

Resultatet av skillnader i alkoholkonsumtion mellan olika demografiska och 

socioekonomiska grupper tre månader före graviditet presenteras i tabell II. 

 

Resultatet visar att det fanns skillnad i alkoholkonsumtion före graviditet bland kvinnor i 

relation till samtliga av de olika demografiska och socioekonomiska faktorer som har 

studerats. Det var skillnad i alkoholkonsumtion mellan de äldre och yngre kvinnorna där de 

äldre i större utsträckning uppgav att de drack alkohol. De kvinnor som var födda i Sverige 

uppgav i större utsträckning att de drack alkohol än de utlandsfödda kvinnorna och en större 

andel kvinnor med bra svenska läs-och skrivkunskaper drack alkohol. De kvinnor som gått 

universitet/högskola uppgav i större utsträckning att de drack alkohol än kvinnor med 

utbildningsnivå upp till gymnasium/KY-utbildning och en större andel kvinnor som arbetade 

50% eller mer drack alkohol. Det var en större andel kvinnor med en inkomst ≥ 50 000 

SEK/månad som drack alkohol jämfört med kvinnor som hade en inkomst <50 000 

SEK/månad. Omföderskor drack alkohol i mindre utsträckning än förstföderskor. 

 

Resultatet visar att det fanns skillnad i alkoholanvändning under graviditet bland kvinnor i 

relation till två av de demografiska och socioekonomiska faktorerna som har studerats. De 

yngre kvinnorna samt de svenskfödda kvinnorna drack i mindre utsträckning än de äldre 

kvinnorna samt kvinnor födda i utlandet. Det fanns inga skillnader i alkoholkonsumtion under 

graviditet mellan kvinnor med avseende på övriga demografiska och socioekonomiska 

faktorer; svenska läs- och skrivkunskaper, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst och 

paritet. 
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Tabell II Demografiska och socioekonomiska faktorer och alkoholkonsumtion före och under graviditet 

Demografiska och socioekonomiska 

faktorer  
  

Dricker alkohol 3 månader innan graviditet 
P-värde 

Dricker alkohol under graviditet 
P-värde N= 3390* N= 3390* 

Ja  

n (%) 
Nej  

n (%) 
Ja  

n (%) 
Nej  

n (%) 

Ålder 
≤29 år 1201 (48,7) 445 (55,4) 

P = 0,001 
2 (14,3) 1642 (50,6) 

P = 0,007 
>29 år 1264 (51,3) 358 (44,6) 12 (85,7) 1602 (49,4) 

Födelseland 
Född i Sverige 2345 (92,7) 567 (69,1) 

P = <0,01 
7 (53,8) 2897 (87) 

P = 0,004 
Utlandsfödd  185 (7,3) 254 (30,9) 6 (46,2) 431 (13) 

Svenska läs-och skrivkunskaper 
Bra  2481 (99,4) 761 (96,2) 

P = <0,01 
13 (100) 3220 (98,7) 

P = 1,000 
Varken bra eller dålig/dålig 14 (0,6) 30 (3,8) 0 (0) 43 (1,3) 

Utbildningsnivå 
Universitet/högskola 1287 (51,5) 274 (33,6) 

P = <0,01 
10 (71,4) 1549 (47,1) 

P = 0,105 
Upp till gymnasium/KY-utbildning** 1210 (48,5) 542 (66,4) 4 (28,6) 1741 (52,9) 

Sysselsättning 
Arbetar 50% eller mer 1979 (77,9) 438 (52,7) 

P = <0,01 
9 (64,3) 2400 (71,7) 

P = 0,557 
Övriga 562 (22,1) 393 (47,3) 5 (35,7) 948 (28,3) 

Inkomst***  
≥ 50 000 SEK/månad 940 (38) 127 (16,5) 

P = <0,01 
5 (35,7) 1058 (32,9) 

P = 0,783 
< 50 0000 SEK/månad  1531 (62) 641 (83,5) 9 (64,3) 2157 (67,1) 

Paritet 
Förstföderska 1208 (47,5) 329 (39,6) 

P = <0,01 
4 (28,6) 1530 (45,7) 

P = 0,283 
Omföderska 1333 (52,5) 502 (60,4) 10 (71,4) 1818 (54,3) 

* = Internet bortfall (0,5 - 4,5%) är inte presenterat i tabellen. 

** =KY-utbildning = kvalificerad yrkesutbildning. 

*** = Månadsinkomst före skatt i hushållet. 
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DISKUSSION 

 

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att majoriteten av kvinnorna drack alkohol tre månader före graviditet och 

ytterst få kvinnor drack alkohol under graviditet. Av de kvinnor som drack före graviditet hade 

ytterst få något berusningsdrickande och majoriteten drack två eller färre standardglas per vecka. 

Merparten av de gravida kvinnorna hade inte något berusningsdrickande och de få kvinnor som 

drack alkohol under graviditet, drack nästan alla mindre än 1-2 standardglas/vecka. Det fanns en 

skillnad i alkoholkonsumtion före graviditet med avseende på samtliga demografiska och 

socioekonomiska faktorer som har studerats. Under graviditet fanns det skillnad i 

alkoholkonsumtion mellan kvinnor med avseende på ålder och födelseland men inte i relation 

till övriga demografiska och socioekonomiska faktorer som studerats. 

 

Metoddiskussion 

Detta examensarbete baserades på en större studie och endast en av tre frågeformulär har 

använts. Då frågeformuläret från baslinjestudien innehöll många frågor som täckte andra 

områden än de som var aktuella för att kunna besvara frågeställningarna i detta arbete, fick 

många frågor selekteras bort. 

 

Ett hot mot validiteten i arbetet skulle vara att frågorna som valts ut av oss inte mäter 

demografiska och socioekonomiska faktorer. De faktorer som har studerats är sysselsättning, 

utbildning, inkomst, ålder, födelseland, svenska läs-och skrivkunskaper samt paritet. Det kan 

finnas fler faktorer som bedöms ingå i begreppen demografiska och socioekonomiska och 

författarna valde att göra en avgränsning. Samtliga faktorer har dock bedömts var för sig och 

analyserna har inte gjorts på så sätt att alla faktorerna har räknats med vilket gör att inte 

någon faktor har uteslutits. I andra studier har fler eller andra demografiska och 

socioekonomiska faktorer analyserats i förhållande till alkoholkonsumtion, exempelvis 

hemort och civilstatus. Dessa förhållanden har därför gjort det svårt att göra jämförelser 

mellan studierna. Samtliga frågor i frågeformuläret som handlade om alkohol före och under 

graviditet där mängder och frekvens efterfrågades valdes ut för analys. Frågorna om 

alkoholkonsumtion i detta frågeformulär skiljer sig från andra studiers frågeformulär. 

Exempelvis efterfrågar man i detta frågeformulär mängd intagen alkohol per vecka medan 

man i andra studier efterfrågar om mängd intagen alkohol vid ett typiskt tillfälle då kvinnan 

dricker alkohol. Frågeformulärens olikheter gör det svårt att jämföra med tidigare studiers 

resultat. 
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Svarens utformning i frågeformulären fick ligga till grund för indelningen som krävdes för 

att kunna analysera förhållanden mellan grupper. Om grupperna delats in på annat sätt hade 

eventuellt resultatet blivit annorlunda. Grupperingen gjordes inte enligt någon modell utan 

efter hur vi fann det lämpligt och indelningarna kan därför anses vara godtyckliga. Även 

svaren om alkoholkonsumtion delades in i grupper. Olika tidigare studier har andra typer av 

kategorisering av svarsalternativen på frågorna i formulären, till exempel antal 

standardglas/vecka. Detta gjorde det svårt att göra jämförelser med tidigare studier. 

 

Vissa frågor ur frågeformulären gällande alkohol kunde vara svåra för kvinnorna att besvara 

då man efterfrågade alkoholvanor tre och sex månader tillbaka i tiden vilket kan vara svårt 

att minnas. Vi tror att kvinnorna troligtvis underskattade sin alkoholkonsumtion då alkohol 

inte anses vara en positiv livsstil. Att kvinnorna inte skulle svara sanningsenligt skulle kunna 

vara ett hot mot reliabiliteten. Att frågeformulären delades ut i tidig graviditet (i genomsnitt 

gestationsvecka 11) kan ändå tala till undersökningens fördel då det kan ha underlättat för 

kvinnorna att minnas sin alkoholkonsumtion före graviditet, vilket förstärker resultatets 

trovärdighet. 

 

Andra frågor i frågeformuläret som kan ifrågasättas är där deltagarna själva skulle bedöma 

sina svenska läs- och skrivkunskaper. Svaren blir subjektivt besvarade och svarsalternativen 

säger ingenting om den faktiska kunskapsnivån.  

 

Vid inskrivningssamtalet fick alla gravida kvinnor information om alkoholens skadliga 

effekter. Detta skulle kunna ha påverkat deras svar exempelvis genom att undanhålla eller 

vara väldigt precis och noggrann med att redovisa alkoholvanorna under graviditeten. 

 

Frågeformuläret i studien har besvarats av kvinnor i Mellansverige och resultatet kan därför 

inte anses vara representativt för resten av landet då alkoholkonsumtionen i landet ser olika 

ut. Det kan vara värt att poängtera att det också är en viss typ av personer som deltar i stora 

studier som ”Hur många barn får jag när jag blir stor?”. Ett deltagande kräver både tid och 

intresse vilket leder till att en del kvinnor avböjer från att ingå i studierna.  

 

Alkohol är för många människor ett känsligt ämne och kanske framför allt när det handlar 

om graviditet. I Sverige rekommenderar man kvinnan helt att avstå från att dricka alkohol 

under graviditeten och information om alkoholens skadliga effekter ges vid 

inskrivningssamtalet. Även om informanterna blev upplysta om att uppgifterna skulle 
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behandlas enligt personuppgiftslagen, fick de uppge sitt personnummer vilket kan påverka 

hur ärliga kvinnorna ville vara i frågeformuläret. Det är därför troligt att kvinnorna som 

besvarat detta frågeformulär snarare underdrev än överdrev sin alkoholkonsumtion vilket 

man har sett i en annan studie (Nilsen m.fl., 2008). Att använda ett frågeformulär för att mäta 

alkoholkonsumtion kan anses vara en osäker metod då svaren kan påverkas utifrån ett socialt 

önskvärt beteende, en bias som är viktig när ämnet behandlar socialt eller icke socialt 

önskvärda beteenden (Brace, 2004). Däremot har man sett att frågeformulär som får fyllas i 

av deltagare till studier, har visat sig vara användbara för att beräkna alkoholkonsumtion i 

prospektiva epidemiologiska studier (Giovannucci m.fl., 1991) och ger högre svarsfrekvens 

än att bli intervjuad av en person (Rogers, Miller, & Turner, 1998) samt telefonintervju 

(Aquilino, 1992). Då de flesta deltagarna i denna studie besvarade frågorna via 

frågeformulär bör resultatet därför vara mer tillförlitligt. 

 

Det finns en uppfattning om att svarsfrekvensen på postenkäter sjunkit under senare år. Detta 

kan bland annat bero på att fler enkäter och kommersiella marknadsundersökningar cirkulerar i 

samhället. Det externa bortfallet var cirka 32%. Trots ansträngningar att försöka inkludera 

kvinnor med utländsk härkomst finns det risk att den gruppen ändå blev underrepresenterad på 

grund av bland annat språksvårigheter. 

 

Resultatdiskussion 

 

Alkoholkonsumtion före och under graviditet 

Denna studie visar att 75,4% av kvinnorna drack alkohol före graviditet, ett resultat som skiljer 

sig från tidigare studier där ett större antal av kvinnorna drack alkohol (Comasco m.fl., 2012; 

Nilsen m.fl., 2008; Skagerström m.fl., 2013). Skillnaden skulle kunna bero på urvalsgruppen där 

man i denna studie inkluderade ett större antal icke-svensktalande kvinnor till skillnad från 

studien av Skagerström et al (2013) där endast svensktalande kvinnor inkluderades i studien. 

Utlandsfödda kvinnor visade sig i denna studie dricka alkohol före graviditet i mindre 

utsträckning än svenskfödda. Detta tror vi skulle kunna bero på kulturella skillnader och det 

finns en utbredd alkoholkultur i Sverige.   

 

Resultatet i denna studie visar att 0,4% av kvinnorna drack alkohol under graviditet vilket är en 

väldigt låg siffra i jämförelse med tidigare studier där upp till 30% av de gravida kvinnorna 

drack alkohol (Comasco m.fl., 2012; Göransson m.fl., 2003; Nilsen m.fl., 2008). Skillnaderna 

kan bero på att studierna haft olika urval och andra studier kan ha inkluderat fler kvinnor i 
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storstäder som har en högre alkoholkonsumtion (Göransson & Magnusson, 2012). Att kvinnan 

under inskrivningssamtalet fick information om att hon inte bör dricka alkohol under graviditet 

kan ha fått henne att sluta dricka alkohol samma dag vilket påverkade hennes svar i 

frågeformuläret. Att ett fåtal kvinnor drack alkohol under graviditeten kan stämma överens med 

den minskande alkoholkonsumtionen som har setts sedan år 2004 i Sverige (Centralförbundet 

för alkohol-och narkotikaupplysning (CAN), 1999). 

 

Majoriteten (56,3%) av kvinnorna hade vid något eller några tillfällen haft ett 

berusningsdrickande före graviditet vilket också stämmer med tidigare studier som också 

studerat berusningsdrickande före graviditet (Comasco m.fl., 2012; Nilsen m.fl., 2008).  

 

Under graviditet hade 19,4% av kvinnorna vid något tillfälle haft ett berusningsdrickande, vilket 

skiljer sig från tidigare studier där mindre än 5% av de gravida kvinnorna uppgav att de hade 

haft ett berusningsdrickande vid något tillfälle. Skillnaderna i resultatet kan bero på att man i 

denna studie ställde frågan om alkoholvanor i tidig graviditet då det kanske är lättare att minnas. 

Det kan också innebära att kvinnorna i denna studie drack den stora mängden alkohol innan de 

visste om att de var gravida och därför blir resultatet högre, ett fynd som setts i en tidigare studie 

(Floyd, Decouflé, & Hungerford, 1999). Detta är intressant och visar på vikten av rådgivning 

om vad man bör tänka på när man planerar en graviditet eller då en graviditet är möjlig. 

 

Före graviditet var det 85% av kvinnorna som drack färre än två standardglas/vecka till skillnad 

från under graviditet då 99,8% av de kvinnorna drack samma mängd. Före graviditet drack 

12,6% av kvinnorna 3-5 standardglas per vecka och 2,5% av kvinnorna drack minst sex 

standardglas i veckan. Då en av definitionerna för riskbruk är att dricka minst nio standardglas i 

veckan skulle det kunna innebära att några av dessa kvinnor hade ett riskbruk innan graviditet. 

Den andra definitionen av riskbruk, att dricka minst fyra standardglas vid samma tillfälle, 

uppfylls som tidigare nämnts av 56,3% av kvinnorna före graviditet i denna studie   tatens 

folkhälsoinstitut  200  . Det är oroande att majoriteten av kvinnorna hade ett riskbruk innan 

graviditet då de kvinnor som inte visste att de var gravida riskerade att skada sitt foster vid 

fortsatt alkoholkonsumtion. 

 

Alkoholkonsumtion och demografiska och socioekonomiska faktorer före graviditet 

Resultatet visar skillnad i alkoholkonsumtion före graviditet med avseende på samtliga 

demografiska och socioekonomiska faktorer som har studerats. Att kvinnan dricker mer alkohol 

i ökad ålder framgår dels i denna studie men har också konstaterats i en rapport om svenskarnas 
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alkoholvanor (Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning (CAN), 1999). Det som 

framgår i denna studie och som inte har undersökts i tidigare studier är att det finns skillnader i 

alkoholkonsumtion före graviditet med avseende på födelseland, svenska läs- och 

skrivkunskaper, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst och paritet. Skillnaderna skulle kunna 

ha kulturell orsak då exempelvis religion kan ha betydelse för synen på alkohol och 

alkoholkonsumtionen. Att vara utlandsfödd behöver dock inte innebära att man är född i en helt 

annan kultur än den svenska utan kvinnan kan vara född i ett nordiskt land och vara uppvuxen i 

Sverige. Att ett större antal svenskfödda dricker alkohol än utlandsfödda stämmer dock inte med 

Världshälsoorganisationens statistik över alkoholkonsumtion i Europa, där svenskarnas 

alkoholkonsumtion är lägre än genomsnittet i Europa (Anderson, Møller, Galea, & World 

Health Organization, 2012). Dock är även männens alkoholkonsumtion inräknad i den 

statistiken.  

 

Att en större andel kvinnor som hade goda läs-och skrivkunskaper i svenska drack alkohol före 

graviditeten kan stämma bra överens med de övriga fynden gällande utbildningsnivå, 

sysselsättning och inkomst. Att ha goda svenska läs- och skrivkunskaper har samband med hög 

utbildningsnivå vilket ger sysselsättning och inkomst därefter. 

 

Det är intressant att denna studie visar att ett större antal förstföderskor drack alkohol än 

omföderskor före graviditet då den årliga alkoholkonsumtionen är jämt fördelad bland kvinnor i 

barnafödande ålder. Däremot har yngre kvinnor ett högre riskbruk av alkohol (Göransson & 

Magnusson, 2012). Att färre omföderskor drack alkohol före graviditeten kan bero på att 

omföderskornas sociala situation såg annorlunda ut. Att vara omföderska kan innebära att man 

har små barn hemma och inte har tid och möjlighet för alkoholintag i samma utsträckning. 

 

Alkoholkonsumtion och demografiska och socioekonomiska faktorer under graviditet 

Under graviditet fanns det skillnad i alkoholkonsumtion mellan kvinnor med avseende på ålder 

och födelseland men inte på övriga demografiska och socioekonomiska faktorer som studerats. 

Att de äldre kvinnorna i större utsträckning drack alkohol under graviditeten har framkommit i 

tidigare studier (Göransson m.fl., 2003; Nilsen m.fl., 2008; Skagerström m.fl., 2013). Att de 

svenskfödda kvinnorna slutade dricka alkohol i större utsträckning än de utlandsfödda är ett nytt 

fynd som inte tidigare rapporterats. Orsaken till skillnaderna skulle kunna bero på att kvinnorna 

eventuellt får mer information i Sverige om alkoholens skadliga effekter samt att det är allmänt 

känt att gravida kvinnor bör avstå från att inta alkohol under graviditet. Att vara utlandsfödd 

skulle kunna innebära språkförbistringar och svårt att ta till sig information från mödravården 
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om alkoholens skadliga effekter. Beroende på vad kvinnan har för tidiga erfarenheter av hälso-

och sjukvården kan hennes tilltro till barnmorskan variera. Som tidigare nämnts har olika 

kulturer olika syn på alkoholens effekter och riktlinjerna kan skilja sig åt, vilket kan påverka 

kvinnans alkoholkonsumtion under graviditet. 

 

Att man i denna studie inte fann skillnader i alkoholkonsumtion under graviditet mellan 

övriga demografiska och socioekonomiska grupper är intressant då man i tidigare studier sett 

skillnader avseende paritet (Nilsen m.fl., 2008). Att denna studies resultat skiljer sig från 

tidigare studiers resultat kan ha att göra med att extremt få kvinnor drack alkohol under 

graviditeten.  

 

Att det inte fanns skillnader avseende utbildningsnivå stämmer överens med tidigare studier 

(Göransson m.fl., 2003; Nilsen m.fl., 2008). Som tidigare har diskuterats har faktorer som 

svenska läs-och skrivkunskaper, utbildningsnivå, sysselsättning och inkomst en koppling med 

varandra och det kan vara därför ingen skillnad kunde påvisas i relation till någon av 

variablerna. 

 

Resultaten i denna studie skiljer sig från tidigare studier, framför allt med avseende på 

alkoholkonsumtion under graviditet då denna studie visade på väldigt låga siffror (0,4%). 

Denna studie har ändå en styrka i det stora deltagande av kvinnor (n=3390) och eventuellt kan 

resultaten indikera ett minskande alkoholdrickande under graviditet.  

 

Demografiska och socioekonomiska faktorer kan påverka kvinnans beslut om att göra en 

beteendeförändring och minska sin alkoholkonsumtion enligt psykosocialmodellen HBM. Det 

är viktigt att påpeka att en persons demografiska och socioekonomiska bakgrund bara är en av 

flera omständigheter och faktorer som påverkar kvinnans beslut att göra en 

beteendeförändring (Glanz m.fl., 2002). Andra faktorer som kan påverka en kvinnas beslut är 

bland annat barnmorskans information till kvinnan angående alkoholens skadliga effekter 

samt tydliggöra att all alkoholkonsumtion under graviditeten är riskkonsumtion. Barnmorskan 

bör se till att informationen verkligen når kvinnan och att hon blir övertygad. Det är också 

viktigt att kvinnan får en korrekt uppfattning om sitt hälsotillstånd och där kan AUDIT-

formuläret vara ett bra hjälpmedel. På det sättet kan barnmorskan öka förutsättningarna för att 

kvinnan tar ett informerat beslut om att avstå från att dricka alkohol under graviditeten. En 

kvinna som dricker alkohol under graviditeten och som upplever hinder för att minska sin 

alkoholkonsumtion har svårare att göra en beteendeförändring. Därför är det av största vikt att 
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kvinnan får stöd och uppmuntran av barnmorskan för att förändra beteendet. Då kvinnan 

oftast är starkt motiverad att avstå från att dricka alkohol under graviditeten för att skydda 

barnet, ökar chanserna ytterligare för att en beteendeförändring ska ske   tatens 

folkhälsoinstitut  200  . 

 

Denna studie har visat att det faktiskt finns skillnader i alkoholkonsumtion hos kvinnor, ett 

resultat som är intressant att vidare studera. Det är även intressant att i framtida studier titta på 

fler demografiska och socioekonomiska faktorer i relation till alkoholkonsumtion hos kvinnor. 
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KONKLUSION 

Resultatet visar att majoriteten (75,4%) av kvinnorna drack alkohol före graviditet men få 

kvinnor (0,4%) uppgav att de drack alkohol under graviditet, en siffra som är markant lägre än 

i tidigare studier. Vidare visade resultatet att majoriteten av kvinnorna hade ett 

berusningsdrickande före graviditet och nästan en femtedel av kvinnorna hade ett 

berusningsdrickande någon gång under graviditet. Det fanns skillnader i kvinnors 

alkoholkonsumtion före och under graviditet med avseende på demografiska och 

socioekonomiska faktorer och detta ger därmed utökad kunskap inom området. Resultatet kan 

användas för att öka kunskapen hos barnmorskan så att hen lättare kan identifiera och hjälpa 

de kvinnor som har ökad risk att dricka alkohol under graviditet samt de kvinnor som redan 

dricker alkohol under graviditet och där fostret kan komma att skadas. Allt för att kvinnan ska 

uppnå en alkoholfri graviditet i strävan mot en god sexuell och reproduktiv hälsa. 
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BILAGA III  

 
Uppgifter om intervjun (besvaras av tolken). Blå text är information/instruktion till dig som tolk 

och ska inte läsas upp högt under intervjun.  

Tolkens 

namn/signatur: 

……………………………………………………………………………...……………… 

Datum för intervjun: År:…………… Månad:…………… Dag:…………… 

Kvinnans 

språk/dialekt: 

 

Kvinnans namn:   

Kvinnans 

kontaktuppg.:  

 

Intervjuns kod.nr.   

 
Jag heter XXXXXX och jobbar som tolk i studien ”Hur många barn får jag när jag blir stor?”. 

Jag ringer till dig som tackade ja till att delta i en telefonintervju vid ditt inskrivningsbesök hos 

barnmorska. Intervjun tar ca 15 minuter. Passar det nu eller ska jag återkomma? 

 

Jag kommer ställa 16 frågor till dig. Frågorna handlar om hälsa och livsstil i samband med 

graviditet. Intervjun spelas inte in, utan jag antecknar dina svar i ett formulär. Allt du säger 

under intervjun är konfidentiellt och dina svar kommer att separeras från dina personuppgifter. 

Alla resultat i studien presenteras på gruppnivå, så att ingen enskild individ kan identifieras. Det 

kan hända att jag upprepar ditt svar för att kontrollera att jag hört dig rätt, det är inte för att 

ifrågasätta ditt svar. Allt deltagande är frivilligt och är det någon fråga du inte vill svara på säg 

bara till så går vi till nästa fråga. Ska vi börja?  

 

1.  a. Är du fortfarande gravid?  Vet 

ej 

 Vill ej 

svara 

  Ja  Nej  Fortsätt till fråga 2 

 b. Vilket datum beräknas ditt barn att födas?  Fortsätt sedan till nr 3  Vet 

ej 

 Vill ej 

svara 

 År:…………… Månad:…………… Dag:……………    
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2.  Om du inte längre är gravid, vad hände? (Läs inte upp alternativen, utan låt 

kvinnan svara fritt. Kryssa för det alternativ som stämmer och efterfråga 

datum/graviditetsvecka om kvinnan inte redan nämnt det själv) 

 Vet 

ej 

 Vill ej 

svara 

  Barn föddes levande och lever idag 

 Vilket datum förlöstes du? 

 

År:…………… Månad:…………… Dag:…………… 

  Barn föddes levande men lever inte idag 

 Vilket datum förlöstes du? 

 

År:…………… Månad:…………… Dag:…………… 

  Barn föddes dödfött 

 Vilket datum förlöstes du? 

 

År:…………… Månad:…………… Dag:…………… 

  Missfall                       

    Vilken graviditetsvecka var du i? 

 

……………….. 

  Abort                        

 Vilken graviditetsvecka var du i? 

 

……………….. 

  Om kvinnan inte längre är gravid: avsluta intervjun 

Nu kommer några frågor om din bakgrund 

3.  Hur gammal är du?  Vet 

ej 

 Vill ej svara 

 ………………..år   

4.  a. I vilket land är du född?  Vet 

ej 

 Vill ej svara 

 .............................................................................................................................................   

 b. (Om annat land än Sverige:) Hur gammal var du när du kom till Sverige?   Vet 

ej 

 Vill ej svara 

 ………………..år  Mindre än 1 år gammal   

5.  a. Hur många år har du gått i skolan?   Vet 

ej 

 Vill ej svara 

 ………………..år  Mindre än 1 år 

 b. Kan du läsa och skriva?  (Läs upp alla alternativ)  Vet 

ej 

 Vill ej svara 

 Mycket bra Ganska bra Varken bra      

eller dåligt 

Ganska dåligt Inte alls 

      

6.  Hur lång är du?  Vet 

ej 

 Vill ej svara 

 ……………….. cm   

7.  Hur mycket väger du idag?  Vet 

ej 

 Vill ej svara 
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 ……………….. kg   

8.  Hur bedömer du att ditt allmänna hälsotillstånd är för närvarande? (Läs upp 

alla alternativ) 

 Vet 

ej 

 Vill ej svara 

 Mycket bra Ganska bra Varken bra      

eller dåligt 

Ganska dåligt Mycket dåligt 

      

 

Obs. fler frågor på nästa sida.  
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9.  a. Är detta din första graviditet? (Räkna även in missfall och aborter)  Vet ej  Vill ej svara 

   Ja  Fortsätt till fråga 8  Nej   

 b. Hur många gånger har du varit gravid före din nuvarande graviditet? (Räkna 

även in missfall och aborter) (Läs inte upp alternativen, utan låt kvinnan svara 

fritt och kryssa sedan för det som stämmer bäst) 

 Vet ej  Vill ej svara 

 1 gång 2 ggr 3 ggr 4 ggr 5 ggr 6 ggr 7 ggr 8 ggr 9 ggr eller 

fler 

          

 b. Hur gammal var du när du blev gravid för första gången? (Räkna även in 

missfall och aborter)  

 Vet ej  Vill ej svara 

 ……………….. år  

 c. Hur många barn har du idag? (Läs inte upp alternativen, utan låt kvinnan 

svara fritt och kryssa sedan för det som stämmer bäst) 

 Vet ej  Vill ej svara 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 eller fler 

          

Nu kommer det sista avsnittet med frågor som handlar om din nuvarande graviditet och livsstil 

10.  Hur planerad var din nuvarande graviditet? (Obs: ”planerad”, inte ”önskad” eller 

”välkommen”) (Läs upp alla alternativ) 

 Vet ej  Vill ej 

svara 

 Mycket planerad Ganska planerad Varken planerad 

eller oplanerad 

Ganska 

oplanerad 

Mycket oplanerad 

      

11.  Gjorde du, innan du blev gravid, något för att förbättra din hälsa som förberedelse 

för graviditet?  

 Vet ej  Vill ej 

svara 

  Ja, vänligen beskriv:........................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

  Nej 

12.  Gjorde du något för att förbättra din hälsa efter att du fick reda på att du var 

gravid?  

 Vet ej  Vill ej 

svara 

  Ja, vänligen beskriv:........................................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................................................................... 

  Nej 



34 

 

13.  a. Drack du alkohol någon gång under de tre månaderna innan du blev gravid? (Läs 

upp alla alternativ) 

 Vet ej  Vill ej 

svara 

  Ja, varje vecka 

  Ja, men inte varje vecka 

  Nej, jag hade slutat dricka alkohol innan dess 

  Nej, jag har aldrig druckit alkohol  Fortsätt till fråga 13 

 b. Dricker du alkohol för närvarande? (Läs upp alla alternativ)  Vet ej  Vill ej 

svara 

  Ja, jag dricker varje vecka 

  Ja, men inte varje vecka 

  Nej, jag slutade dricka alkohol efter att jag fick reda på att jag var gravid 

  Nej, jag slutade dricka alkohol när jag fick reda på att jag var gravid 

  Nej, jag slutade dricka alkohol innan jag blev gravid 

14.  a. Rökte du någon gång under de tre månaderna innan du blev gravid? (Läs upp 

alla alternativ) 

 Vet ej  Vill ej 

svara 

  Ja, jag rökte varje dag 

  Ja, men inte varje dag 

  Nej, jag hade slutat röka innan dess 

  Nej, jag har aldrig rökt  Fortsätt till fråga 14 

 b. Röker du för närvarande? (Läs upp alla alternativ)  Vet ej  Vill ej 

svara 

  Ja, jag röker varje dag 

  Ja, men inte varje dag 

  Nej, jag slutade röka efter att jag fick reda på att jag var gravid 

  Nej, jag slutade röka när jag fick reda på att jag var gravid 

  Nej, jag slutade röka innan jag blev gravid 

 

Obs. fler frågor på nästa sida.   
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15.  a. Har du tagit tillskott av folsyra under din nuvarande graviditet? (Folsyra är ett 

vitamin som minskar risken för fostermissbildningar) 

 Vet ej  Vill ej svara 

  Ja  Nej  Fortsätt till fråga 15 

 b. När började du ta folsyra? (Läs inte upp alternativen, utan låt kvinnan svara 

fritt och kryssa sedan för det som stämmer bäst) 

 Vet ej  Vill ej svara 

  Minst 1 månad innan jag blev gravid 

  Mindre än 1 månad innan jag blev gravid 

  Efter att jag fick reda på att jag var gravid 

16.  a. Har du tagit tillskott av multivitamin för kvinnor/gravida under din nuvarande 

graviditet?  

 Vet ej  Vill ej svara 

  Ja  Nej  Avsluta intervjun 

 b. När började du ta tillskott av multivitamin för kvinnor/gravida? (Läs inte upp 

alternativen, utan låt kvinnan svara fritt och kryssa sedan för det som stämmer 

bäst) 

 Vet ej  Vill ej svara 

  Minst 1 månad innan jag blev gravid  

  Mindre än 1 månad innan jag blev gravid  

  Efter att jag fick reda på att jag var gravid  

 

Tack för din medverkan! 
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BILAGA IV  

 

 


